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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model-Model Penelitan Terdahulu 

 Studi yang berkaitan terhadap keputusan investasi telah dilaksanakan oleh 

para ahli sebelumnya serta terdapat beberapa poin-poin yang penting dari hasil 

penelitian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penelitian tersebut. Dengan berikut 

ini akan dijabarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan para ahli 

sebelumnya. 

 Al-Tamimi dan Kalli (2009) melaksanakan penelitian yang memiliki tujuan 

untuk mencari tau apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi bagi 

investor. Variabel independen yang dipakaikan dalam penelitian ini, yakni self-

image, neutral information, accounting information, personal financial needs, dan 

advocate recommendation. Sedangkan variabel dependen yang dipengaruhi oleh 

variabel independen adalah investment decision. 

 

  

 

 

          
 
 

Gambar 2.1 Model pengaruh self-image, neutral information, accounting 
information, personal financial needs, dan advocate recommendation terhadap 
investment decision, sumber: Al-Tamimi dan Kalli (2009). 
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 Chong dan Al (2011) yang bertujuan untuk mengetahui apa yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi bagi seorang investor. Variabel 

yang dapat digunakan untuk menganalisis keputusan investasi bagi investor 

adalah investment decision yaitu sebagai variabel dependennya, sedangkan untuk 

variabel neutral information, accounting information, social relevance, dan 

advocate recommendation sebagai variabel independen. 

 

  

 

 

          
Gambar 2.2 Model pengaruhnya neutral information, accounting information, 
social relevance, dan advocate recommendation terhadap investment decision, 
sumber: Chong dan Al (2011). 
 
 Penelitian dari ahli Sultana dan Pardhasaradhi (2012) juga meneliti studi 

yang sama dengan variabel yang diteliti ialah investment decision sebagai variabel 

terikat, personal and financial needs, self-image, accounting information, neutral 

information, dan advocate recommendation sebagai variabel bebas. 
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Gambar 2.3 Model pengaruh Personal & financial needs, Self-image, accounting 
information, neutral information, dan advocate recommendation terhadap 
investment decision, sumber: Sultana dan Pardhasaradhi (2012). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Nasrin (2012) memfokuskan 

accounting information, specific attributes, publicity, ownership structure, 

influence of people, trading opportunity, personal financial needs, market 

variabels, convenience, dan net asset value sebagai variabel independen dan 

investment decision sebagai variabel dependennya, untuk gambar tersebut terdapat 

pada Gambar 2.4. 

 Aggarwal (2012) melakukan penelitian yang ada beberapa variabel yang 

digunakan oleh ahli tersebut, yaitu self-image, accounting information, neutral 

information, advocate recommendation, dan personal financial needs yang 

sebagai variabel independen sedangkan untuk variabel dependen adalah 

investment decision, untuk gambaran berikut dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 Ali dan Tariq (2013) melakukan penelitian di Pakistan dengan 

menggunakan variabel-variabel seperti classical wealth maximization, accounting 

information, self-image, neutral information, advocate recommendation, dan 

personal financial needs sebagai variabel independen dan investment decision 

sebagai variabel dependen. Gambaran tersebut terdapat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.4 Model faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, 
sumber: Hossain dan Nasrin (2012). 
 
  

 

 

          
 
 

Gambar 2.5 Model pengaruhnya variabel self-Image, accounting information, 
neutral information, advocate recommendation, dan personal financial needs 
kepada invesment decision, sumber: Aggarwal (2012). 
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Gambar 2.6 Model pengaruh classical wealth maximization, accounting 
information, self-image, neutral information, advocate recommendation, dan 
personal financial needs terhadap investment decision, sumber: Ali dan Tariq, 
(2013). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Bashir et al. (2013) yang berfokus pada 

variabel yang mempengaruhi keputusan investasi pada investor. Variabel 

independennya termasuk accounting information, self-image, neutral information, 

advocate recommendation, dan personal financial needs, sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah investment decision. 

 

  

 

 

          
 
 

 

Gambar 2.7 Model pengaruh accounting information, self-image, neutral 
information, advocate recommendation, dan personal financial needs terhadap 
investment decision, sumber: Bashir et al., (2013). 
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 Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Bashir dan Nisar (2013), dimana 

independen variabel yang dimasukkan adalah accounting information, financial 

literacy, dan expected return sedangkan variabel dependennya adalah investment 

decision.  

 

 

 

Gambar 2.8 Model pengaruh accounting information, financial literacy, dan 
expected return terhadap investment decision, sumber: Bashir dan Nisar (2013). 

Penelitian Mutswenje (2014) dengan variabel independen neutral 

information, accounting information, self-image, advocate recommendation, dan 

personal financial needs sebagai variabel independen sedangkan untuk variabel 

dependennya yaitu, investment decision. 

  

 

 

          
 
 

Gambar 2.9 Model pengaruh neutral information, accounting information, self-
image, advocate recommendation, dan personal financial needs terhadap 
investment decision, sumber: Mutswenje (2014). 

 Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Asab et al. (2015) yang memakai 

variabel independen seperti accounting information, neutral information,  
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advocate recommendation, personal financial needs, dan self-image, beserta 

investment decision sebagai variabel dependen. 

 

  

 

 

          
 
Gambar 2.10 Model pengaruh accounting information, neutral information, 
advocate recommendation, personal financial needs, dan self-image terhadap 
investment decision, sumber: Asab et al. (2015). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2015), menggunakan variabel 

independen self-image, accounting information, neutral information, advocate 

recommendation, dan personal financial needs dan investment decision sebagai 

variabel bebas. 

  

 

 

          
 
 

 

 
Gambar 2.11 Model pengaruh self-image, accounting information, neutral 
information, advocate recommendation, dan personal financial needs terhadap 
investment decision, sumber: Arif (2015). 
 Isidore dan Christie (2015) yang menjelaskan bahwa investment decision 

dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yaitu neutral information, 
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accounting information, self-image, classic wealth maximization, social 

relevance, advocate recommendation, dan personal financial needs. 

 
 

 

  

 

 

          
 
 

 

Gambar 2.12 Model pengaruh neutral information, accounting information, self-
image, classic wealth maximization, social relevance, advocate recommendation, 
dan personal financial needs terhadap Investment decision, sumber: Isidore dan 
Christie (2015).  
 
 Penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2016), memfokuskan tentang 

variabel independen berupa dengan classical wealth maximization, accounting 

information, self-image, neutral information, advocate recommendation, dan 

personal financial needs sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan itu 

berupa investment decision. Gambaran tersebut terdapat pada 2.13. 

 Penelitian juga dilakukan oleh Kariyawasam (2016) yang menjelaskan 

tentang accounting information sebagai variabel independen dan investment 

decision sebagai variabel dependen. Untuk gambaran tersebut terdapat di Gambar 

2.14. 
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Gambar 2.13 Model pengaruh classical wealth maximization, accounting 
information, self-image, neutral information, advocate recommendation, dan 
personal financial needs terhadap Investment decision, sumber: Akbar et al. 
(2016). 
 

 

Gambar 2.14 Model yang berpengaruh accounting information terhadap 
investment decision, sumber: Kariyawasam (2016). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Merikas et al. (2016), menetapkan variabel 

independen accounting information, subjective/personal, neutral information, 

advocate recommendation, dan personal financial needs sebagai variabel 

independen dan investment decision sebagai variabel terikat. Gambaran berikut 

terdapat di Gambar 2.15. 

 Ahli bernama Farj et al. (2016), dengan memakai beberapa variabel 

indendepen yang bernama socio-Economic characteristics, accounting 

information, financial Statement dan sources of information sedangkan untuk 

variabel dependennya yaitu investment decision. Gambaran tersebut terdapat pada 

Gambar 2.16. 
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Gambar 2.15 Model pengaruh accounting information, subjective/personal, 
neutral information, advocate recommendation, dan personal financial terhadap 
investment decision, sumber: Merikas et al. (2016). 

  

  

 

 

          
Gambar 2.16 Model yang berpengaruh pada variabel socio-economic 
characteristics, accounting information, financial statement dan sources of 
information terhadap investment decision, sumber: Farj et al. (2016). 

 Javed dan Marghoob (2017)  menggunakan variabel independen yaitu 

financial literacy, cognitive biases, irrational thinking, information asymmetry, 

gamblers’ fallacy, accounting information, neutral information, advocate 

recommendation, dan social relevance sedangkan variabel independen yaitu 

investment decision. 
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Gambar 2.17 Model pengaruh financial literacy, cognitive biases, irrational 
thinking, information asymmetry, gamblers’ fallacy, accounting information, 
neutral information, advocate recommendation, dan social relevance terhadap 
investment decision, sumber: Farj et al. (2016). 

 Penelitian yang dilakukan juga oleh Niavand dan Nia (2017) penelitian 

tersebut menggunakan advocate suggestion, unbiased data, back requirements 

data, bookkeeping data, established riches, dan self-image sebagai variabel 

independen dan investment decision  sebagai variabel terikat dalam faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi, gambaran tersebut terdapat pada Gambar 2.18. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2017) meneliti keputusan para 

investor yang dipengaruhi variabel independen berupa accounting information, 

self-image, neutral information, advocate recommendation, dan personal 
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financial needs dan investment decision sebagai variabel dependen. Gambaran 

tersebut terdapat pada Gambar 2.19. 

 
 

 

  

 

 

          
 
 

 

Gambar 2.18 Model pengaruh advocate suggestion, unbiased data, back 
requirements data, bookkeeping data, established riches, dan self-image terhadap 
investment decision, sumber: Niavand dan Nia (2017). 

 

  

 

 

          
 
 

Gambar 2.19 Model yang berpengaruh accounting information, self-image, 
neutral information, advocate recommendation, dan personal financial needs 
terhadap investor decision, sumber: Ahmad (2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad et al. (2017), menentukan 
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recommendation sebagai variabel bebas sedangkan investment decision sebagai 

variabel dependen. 

  

  

 

          
Gambar 2.20 Model pengaruh accounting information, personal financial needs, 
gender, dan advocate recommendation terhadap investment decision, sumber: 
Mohamad et al. (2017). 

 Faktor-faktor yang diteliti oleh Sharma et al. (2014) yaitu self-image, 

market trends, dan investment needs yang digunakan untuk variabel independen 

sedangkan untuk dependennya adalah investment decision. 

  

 

 

Gambar 2.21 Model pengaruhnya self-image, market trends, dan investment needs 
kepada investment decision, sumber: Sharma et al. (2014). 

Ahli penelitian dari Chong dan Lai (2011) menetapkan variabel neutral 

information, accounting information, social relevance dan advocate 

recommendation sedangkan untuk investment decision sebagai variabel 

dependennya. Gambaran tersebut terdapat pada 2.22. 
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advocate recommendation, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah investment 

decision. Gambaran terdapat pada 2.23. 

 

  

 

 

Gambar 2.22 Model pengaruhnya variabel neutral information, accounting 
information, social relevance dan advocate recommendation terhadap investment 
decision, sumber: Chong dan Lai (2011). 

 

 

  

 

 

Gambar 2.23 Model pengaruh antara investment decision dan self-image, 
accounting information, neutral information dan advocate recommendation, 
sumber: Koppa dan Shalini (2012). 

Terdapat variabel independen yang ditetapkan oleh Lodhi (2014), yaitu 

openness to experience, accounting information, information asymmetry dan 

financial literacy, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah investment decision. 
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Gambar 2.24 Model pengaruh antara openness to experience, accounting 
information, information asymmetry dan financial literacy terhadap investment 
decision, sumber: Lodhi (2014). 
 
 Terdapat variabel terikat dari penelitian Nasar dan Maroj (2013) adalah 

investment decision dan variabel independen neutral information, motivation form 

the advisors, risk taking dan self-image and image of real estate developer broker. 

 

  

  

 

 
 
 

Gambar 2.25 Model pengaruhnya neutral information, motivation form the 

advisors, risk taking dan self-image and image of real estate developer broker 

pada investment decision, sumber: Nasar dan Maroj (2013). 
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akan mendatang, hingga dapat dijualkan kembali dengan harga yang lebih tinggi 

dan menguntungkan, inti dari investasi yaitu, dengan menanamkan modal untuk 

menghasilkan kekayaan yang akan mendapatkan keuntungan dan tingkat return 

yang lebih baik itu terdapat pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang 

(Manurung, 2008). 

 Tugas dari seorang investor yang dilaksanakan dengan rutin yaitu 

bagaimanakah mengatur distribusi suatu dana agar operasi yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dapat berjalan lancar. Selain dari tugas rutin diatas, sang investor 

mempunyai kewajiban lain yang juga sama pentingnya ialah membuat sebuah 

keputusan investasi. Keputusan investasi dapat juga disebut dengan bagaimana 

masalah para investor wajib mengalokasikan suatu asset/dana ke dalam bentuk 

penanaman modal yang akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan 

datang untuk kedepannya (Sutrisno, 2012). 

2.3  Hubungan antar variabel 

2.3.1  Hubungan antara accounting information dengan investment decision 

  Ahli penelitian dari Chong dan Lai (2011) menetapkan adanya pengaruh 

signifikan positif pada keputusan investasi, accounting information sebagai salah 

satu faktor yang memiliki peran yang amat penting pada pengambilan keputusan. 

Berbagai informasi finansial yang muncul dari transaksi bisnis. Setelah 

teridentifikasi, informasi-informasi tersebut akan disusun, dicatat, dan 

dimasukkan kedalam laporan-laporan finansial. Informasi finansial dapat 

digolongkan menjadi laporan akuntansi, informasi umum yang berkaitan dengan 
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laporan akuntansi, pergerakan harga, status asset yang sekarang sedang berjalan, 

dan kinerja yang diharapkan dari aset tersebut.  

 Penelitian serupa dari Ali dan Tariq di tahun 2013, menyatakan bahwa 

keputusan investasi tidak adanya pengaruh positif pada informasi finansial, 

dikarenakan masyarakat di negara Pakistan cenderung untuk mengikuti 

rekomendasi dari teman, rekan kerja, atau seorang broker daripada informasi 

nyata dari informasi akuntansi. Easley et al. (2010) dan Merika (2008), dalam 

hasil penelitian tersebut telah menyimpulkan bahwa informasi finansial, untuk 

penghasilan yang diharapkan dari sebuah asset memilik faktor signifikan positif 

pada keputusan investasi.  

 Penelitian serupa juga menemukan bahwa informasi finansial tidak adanya 

hubungan signifikan positif pada keputusan investasi pada masyarakat Kenya, dan 

teori rasional tidak dapat menjelaskan mengapa para investor melakukan 

keputusan tersebut. EMH atau efficient market hypothesis merupakan dari sebuah 

teori dimanakah harga sebuah asset akan diperlihatkan di informasi umum (Tenai 

et al., 2011).   

2.3.2 Hubungan antara self-Image dengan investment decision 

 Menurut Lolyn et al. (2013), self-image tidak adanya pengaruh negative 

pada keputusan investasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa ada pengaruh 

signifikan positif pada keputusan investasi dengan self-image, pengaruh tersebut 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara umur, jenis kelamin dan 

pendidikan untuk setiap orang.  
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 Self-image mempunyai efek signifikan positif pada keputusan investasi 

(Bashir et al., 2013). Ini dikarenakan masyarakat didalam negara penelitian yang 

dilakukan tidak mempunyai pengatahuan untuk faktor-faktor yang bisa membuat 

sebuah investasi yang sukses, jadi self-image dari yang akan diinvestasikan 

bersignifikan positif. Bennet et al. (2011), menetapkan bahwa self-image 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada keputusan investasi, beberapa 

faktor yang terdapat pengaruh terhadap keputusan investasi, yaitu toleransi 

terhadap resiko, media massa, kekuatan ekonomi, kebijakan pemerintah dan 

stabilitas politik dimana semua yang disebutkan adalah faktor yang termasuk pada 

self-image dari sebuah objek investasi.  

 Penelitian yang diteliti oleh Ali dan Tariq (2013) menyatakan bahwa 

keputusan investasi mempunyai hubungan signifikan positif pada self-image, 

dikarenakan reputasi dari hal yang akan diinvestasikan adalah salah satu hal yang 

sangat dipertimbangkan di Pakistan. Akbar et al. (2016), didalam penelitiannya 

yang menemukan bahwa self-image adalah mempunyai peran yang signifikan 

dalam keputusan investasi, menyatakan bahwa peran media massa sangatlah 

penting pada pasar investasi yang sedang diteliti. Media massa dapat membantu 

membuat masyarakat menjadi lebih tertarik kepada barang yang akan 

diinvestasikan. 

2.3.3 Hubungan antara neutral information dengan investment decision  

 Pada dasarnya neutral information, yaitu suatu informasi-informasi yang 

didapat dari sumber luar, yang memberi sebuah gambar dari media yang meliputi 

keadaan ekonomi maupun keadaan keuangan dari sebuah perusahaan atau alat 
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investasi dan bahkan performanya yang berkaitan dengan kegiatan investasi. 

Informasi tersebut dapat dipakai oleh seorang investor untuk mempertimbangkan 

apakah investasi tersebut harus dilakukan. 

 Neutral recommendation memperlihatkan hasil signifikan positif pada 

keputusan investment yang telah diungkapkan oleh Totoket et al. (2008), 

melakukan penelitian mengenai sifat dari indikator-indikator yang mempengaruhi 

kebutuhan dan motivasi investor di pasar Bursa Efek Jakarta, dan menyimpulkan 

bahwa para investor melakukan alat spesifik untuk menilai di negara berkembang. 

Sang penelitian berpendapat bahwa penelitian tersebut memberi dasar untuk 

memastikan hubungan antara resiko eksternal, fundamental, dan nilai dari sebuah 

aset yang mempengaruhi kualitas dari pengambilan keputusan.  

 Rashid et al. (2009) menemukan bahwa neutral information mempunyai 

hubungan yang signifikan positif dengan keputusan investasi, juga melakukan 

penelitian untuk mengetahui kepuasan dari para investor pada efisiensi pasar, juga 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terdapat di Bangladesh. 

Berbagai opini yang didapat dari para investor tersebutlah informasi yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk investasi.  

 Chong dan Lai (2011) menetapkan bahwa neutral information memiliki 

efek signifikan positif pada keputusan investasi, penelitian tersebut jugs 

menjelaskan bahwa dalam melakukan keputusan investasi, investor yang berpikir 

secara rasional secara umum akan mencari informasi lebih dalam tentang kinerja 

dan juga perilaku dari para investor lain. 
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 Neutral information mempunyai hubungan signifikan positif kepada 

keputusan investasi karena waktu dan bagaimana informasi tersebut sampai ke 

tangan investor mempunyai efek yang sangatlah besar kepada apakah keputusan 

investasi akan dilakukan (Hughes, 2008). Sedangkan ahli penelitian Isidore dan 

Christie (2015), mengungkapkan bahwa neutral information tidak memiliki faktor 

signifikan positif terhadap investment decision, mengusulkan bahwa terlalu 

banyak pesimisme di media diterjemahkan untuk mengurangi harga saham. 

2.3.4 Hubungan antara advocate recommendation dengan investment decision 

 Penelitian Kaleem et al. (2009) telah melakukan penelitian di Pakistan 

untuk meneliti faktor-faktor penentuan persepsi penasihat keuangan di Pakistan. 

Hasil penelitiannya menyatakan jika kalau advocate recommendation berpengaruh 

signifikan positif terhadap investment decision. Penelitiannya menjelaskan bahwa 

rekomendasi dari agama, sosial, pribadi serta penasihat memiliki pengaruh 

terhadap keputusan investasi dari investor perorangan dan sebagian besar waktu 

tersebut menyebabkan investor individu kepada keputusan yang tidak rasional 

serta optimal. Survey of existing literature yang ditulis untuk negara Bangladesh 

mengungkapkan bahwa adanya studi yang menekankan dibidang keuangan 

perilaku, kesadaran sang investor tentang pasar modal serta layanan yang 

diharapkan dan aktual yang akan diberikan oleh perusahaan pialang. Peran 

pendapatan, bahasa, usia, dan pendidikan tidak bisa diabaikan dengan menentukan 

gaya dan cara investasi investor, karena investor merupakan pelanggan rumah 

pialang, sang investor berharap rumah pialang mereka untuk menyediakan 

layanan yang terbaik seperti: saran cara investasi, komisi yang masuk akal, cara 
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mengelola portofolio dan lain-lain. Pada umumnya pelanggan cenderung akan 

membeli produk dan layanan yang tertentu atau menggurui spesifik asset secara 

berlanjutan. 

 Penelitian dari Sultana dan Pardhasaradhi (2012) menjelaskan bahwa 

advocate recommendation terdapat hasil signifikan positif pada keputusan 

investasi, dikarenakan masyarakat India sangatlah mendengarkan saran dari para 

broker, yang bisa membaca situasi ekonomi dari suatu investasi. Dari penelitian 

yang dilakukan Al-Tamimi (2008) dan juga Babu (2008), menemukan bahwa 

advocate recommendation tidak adanya signifikan positif pada keputusan 

investasi karena kebanyakan investor mengutamakan informasi yang jelas seperti 

accounting information sebagai dasar untuk melakukan investasi mereka. 

 Chong dan Lai (2011) dari penelitiannya terhadap investor di Malaysia juga 

menemukan bahwa advocate recommendation berpengaruh signifikan positif 

kepada keputusan investasi karena pengalaman para broker menurut mereka 

adalah informasi yang sangatlah berharga daripada informasi lainnya. 

2.3.5 Hubungan antara personal financial needs dengan investment decision 

 Personal financial needs merupakan rangkaian informasi-informasi yang 

diperoleh dari pengetahuan seorang investor sendiri, yang didapatkan dari 

investasi-investasi sebelumnya yang mencakup informasi tentang dana yang akan 

diperlukan untuk sebuah investasi, target investasi, dan lain-lain. Dalam studi 

yang ditelitikan oleh Ahmad (2017), menyatakan bahwa personal financial needs 

tidak terdapat pengaruh signifikan positif terhadap investment decision, 

dikarenakan personal financial needs tidak berkaitan penting untuk berinvestasi. 
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 Sedangkan untuk ahli penelitian Anna et al. (2008) juga menemukan bahwa 

personal financial needs tidak adanya hubungan signifikan positif dengan 

keputusan investasi, fakta ini menunjukkan bahwa para investor ekuitas di Bursa 

Efek Athena telah menganggap diri mereka sendiri cukup independen terhadap 

pengaruh perasaan pribadi mereka sendiri, meskipun itu cukup misteri 

bagaimanakah penilaian subyektif para investor tersebut dibentuk. 

 Hussain dan Nasrin (2012) menyatakan jikalau personal financial needs 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap investment decision. Penelitian 

tersebut menemukan bahwa reputasi perusahaan atau atribut spesifik, nilai aset 

bersih, informasi akuntansi, peluang perdagangan, publisitas, struktur kepemilikan, 

pengaruh orang, dan kebutuhan keuangan pribadi adalah faktor yang paling 

berpengaruh bagi investor individu. 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotests 

 Berdasarkan dengan pembahasan yang dilakukan diatas, beberapa variabel 

yang akan dipakaikan adalah accounting information, self-image, advocate 

recommendation, neutral information, dan personal financial needs. Model dari 

penelitian yang akan digunain adalah merupakan replika dari Asab et al. (2015). 

Model pengertian adalah sebagai berikut.  

       

  

 

 

Gambar 2.26, sumber: Asab et al. (2015). 
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Berdasarkan dari kerangka hipotesis diatas maka hipotesis untuk studi ini, yaitu 

terdapat dibawah ini: 

H1:  Accounting information berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi terhadap keputusan investasi logam emas di Kota Batam. 

H2: Self-image berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

logam emas di Kota Batam. 

H3: Neutral information berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi logam emas di Kota Batam. 

H4: Advocate recommendation berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan investasi logam emas di Kota Batam. 

H5: Personal financial needs berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi logam emas di Kota Batam.  
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